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Winrar 32 bit mien phi

Mỗi ngày chúng tôi thường xuyên sử dụng dữ liệu nén như một .rar, .zip. Sự phổ biến của phần mềm truy xuất Winrar là hiển nhiên trong thực tế là hầu như khi nói đến ép các tập tin hoặc xem một tập tin .rar, hầu hết mọi người ngay lập tức nghĩ về Winrar. Vì vậy, để biết phần mềm winrar là gì, nơi để tải về những gì tốt cho nhiều người trên thế giới để sử
dụng như thế này, tôi muốn gửi qua bài viết này. Ép và lấy các tập tin với Winrar là rất dễ dàng với một vài cú nhấp chuột, tính năng tự tổng hợp của WinRAR đã trở nên rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, với phần mềm WinRAR, chúng ta có thể dễ dàng cắt các tệp nén thành nhiều phần và cài đặt thẻ để bảo vệ các tệp nén. Mặc dù hiện có các loại tệp nén khác,
chẳng hạn như . TAI, .7z. KGB, nhưng WinRAR vẫn là sự lựa chọn số 1. Những lợi ích của phần mềm nén, trích xuất các tập tin winrar Sử dụng WinRAR, khi có nhu cầu nén các tập tin, nó sẽ giúp bạn tạo ra các tập tin lưu trữ ít hơn so với bản gốc, tiết kiệm dung lượng lưu trữ, thời gian tải về. WinRAR cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho rar và qIP lưu trữ và có
thể đơn giản hóa việc nén các tài liệu lưu trữ của CAB, ARJ, L'E, TAR, G, ACE, UUE, B'2, JAR, ISO, 7, q. WinRAR lưu trữ với một giao diện tương tác mà cũng có một giao diện dòng lệnh. WinRAR là dễ dàng hơn để sử dụng hơn so với các máy chủ khác với một chế độ thuật sĩ đặc biệt cho phép truy cập nhanh vào các tính năng lưu trữ cơ bản. Điều này
tránh nhầm lẫn trong giai đoạn đầu của việc sử dụng. WinRAR tối ưu hóa mã hóa lưu trữ với AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) với khóa 128 bit. WinRAR hỗ trợ các tập tin và các cửa hàng lên đến 8.589.000.000.000 gigabyte. Số lượng tệp lưu trữ là không giới hạn. WinRAR cung cấp khả năng tạo ra các tập tin tự chữa bệnh và lưu trữ nhiều chia sẻ để
khôi phục lại các tập tin đăng nhập và ổ đĩa cho phép tái sinh, ngay cả khi các tài liệu lưu trữ bị hư hỏng về thể chất. WinRAR cung cấp những lợi ích của mã hóa lưu trữ với AES (Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao) với khóa 128 bit. Nó hỗ trợ các tập tin và lưu trữ lên đến 8.589 tỷ gigabyte. Nó cũng cung cấp khả năng tạo ra các tập tin tự khai thác và nhiều tài
liệu lưu trữ. Với hồ sơ phục hồi và phục hồi của container, bạn có thể tái tạo thậm chí bị hư hỏng tài liệu lưu trữ. Tải về WinRAR 5.71 (64 bit) tiếng Anh: Download Now WinRAR 5.71 (64 bit) Tiếng Anh: Download Now Download Rarreg.key qgt;5 qgt; (file photo): Tải về bây giờ phiên bản cũ: Tải về WinRAR x86 (32 bit) 5,50: Tải về WinRAR x64 (64 bit) 5,50:
Tải về rarreg.key (tập tin của thuốc): WinRAR Installation Guide Flag Sprinkle Bước 1: Bắt đầu cài đặt máy winrar. Bước 2: Mở WinRAR, Sao chép tập tin rarreg.key thả trong WinRAR trên đường đi C: WinRAR Files chương trình sẽ hiển thị một thông báo Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn!. Bước 3: Thanh menu, đi đến sự trợ giúp của → WinRAR để xem
nếu WinRAR đã thu được bản quyền. Tìm hiểu thêm về thủ thuật máy tính tốt Quản trị viên Theo Lao Bảo! Ví dụ: nếu bạn lưu trữ một tệp, phần nào bị chặn bởi một quy trình khác và nếu Bỏ qua được chọn trong yêu cầu lỗi đọc, chỉ phần của tệp trước khu vực không thể đọc được sẽ được lưu trữ trong kho lưu trữ. Điều này có thể giúp bạn tránh làm gián
đoạn các hoạt động lưu trữ lâu dài, mặc dù hãy nhớ rằng các tệp được lưu trữ với Bỏ qua không đầy đủ. Nếu chuyển đổi -y được chỉ định, Bỏ qua áp dụng cho tất cả các tập tin theo mặc định. Trước đây có sẵn phiên bản thử lại và zuit vẫn còn hiện diện trong truy vấn lỗi đọc. 2. Thoát mã 12 trở về chế độ dòng lệnh trong trường hợp có lỗi. Mã này trả về
cho tất cả các tùy chọn trong yêu cầu lỗi đọc, bao gồm tùy chọn Bỏ qua được giới thiệu gần đây. Trước đây, mã lỗi nghiêm trọng phổ biến hơn 2 đã được trả lại cho đọc lỗi. 3. Nếu nhiều tài liệu lưu trữ được chọn, các Giải nén lưu trữ vào nhóm tùy chọn trên các Tùy chọn kiểm tra ra trang đối thoại có thể được sử dụng để đặt các tập tin trích xuất trong thư
mục đích được chỉ định, cho subfonders cá nhân trong thư mục đích, cho các thư mục con cá nhân trong thư mục lưu trữ, và trực tiếp trong thư mục lưu trữ. Nó thay thế tùy chọn Archive Extract bằng subfonders và chỉ có sẵn khi chọn nhiều kho lưu trữ. 4. Mới-ad2 chuyển đổi các trang web trích xuất các tập tin trực tiếp vào thư mục lưu trữ của riêng bạn.
Không giống như -ad1, nó không tạo ra một subfander riêng biệt cho mỗi kho lưu trữ chưa đóng gói. 5. Tùy chọn thiết bị chuyển mạch bổ sung trên trang Lưu trữ và Trích xuất Hội thoại cho phép bạn chỉ định các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh WinRAR. Điều này có thể hữu ích nếu giao diện gui winRAR không có tùy chọn tương ứng với công tắc. Sử dụng
tính năng này chỉ khi bạn đã quen thuộc với winRAR lệnh dòng cú pháp và hiểu chính xác những gì các thiết bị chuyển mạch được cho. 6. Các tùy chọn nén trong nhóm Benchmark đã được thay đổi thành từ điển 32MB và phương pháp Normal. Chúng phù hợp với chế độ RAR5 mặc định và phù hợp hơn với hiệu suất điển hình của các phiên bản WinRAR
mới nhất so với 4MB Best cũ được thiết kế cho định dạng RAR4. Kết quả mới nhất của Benchmark không thể so sánh trực tiếp với các phiên bản trước. Một tập hợp các cài đặt mới tạo ra các giá trị khác nhau, có thể thấp hơn vì kích thước tám lần của từ điển. 7. Khi giải nén một số tập tin từ một tập hợp rắn của khối lượng, WinRAR cố gắng bỏ qua khối
lượng lúc đầu và bắt đầu trích xuất từ khối lượng gần gũi hơn với các tập tin và với việc thiết lập lại các số liệu thống kê vững chắc. Theo mặc định, WinRAR đặt lại số liệu thống kê rắn ở đầu khối lượng rắn khá lớn nếu có thể. Đối với khối lượng như vậy, giải nén một số tập tin từ giữa một tập hợp các khối lượng có thể nhanh hơn bây giờ. Điều này không
ảnh hưởng đến hiệu suất khi tất cả các tệp lưu trữ được giải nén. 8. Trước đây, WinRAR tự động resorted để trích xuất từ khối lượng đầu tiên khi người dùng bắt đầu trích xuất từ các tập đầu tiên và ổ đĩa đầu tiên đã có sẵn. Bây giờ WinRAR thực hiện điều này chỉ khi tất cả các khối lượng giữa lần đầu tiên và được chỉ định cũng có sẵn. 9. 9. ban hành lúc
đóng cửa của WinRAR nếu một hoặc nhiều tập tin lưu trữ đã được thay đổi bởi các ứng dụng bên ngoài nhưng đã không được lưu trữ trở lại vào kho lưu trữ vì các ứng dụng bên ngoài vẫn chặn chúng. Cảnh báo này bao gồm một danh sách các tập tin sửa đổi và cung cấp ngay lập tức đi ra ngoài và mất một sự thay đổi hoặc trở về WinRAR và đóng ứng
dụng của biên tập viên. Các phiên bản trước đã đưa ra cảnh báo tương tự khi chỉnh sửa tệp, nhưng không nhớ lại khi nó được phát hành. 10. Các Phong trào để tái chế Bin tùy chọn trong nhóm tùy chọn Xóa hộp thoại lưu trữ loại bỏ các lưu trữ thùng rác thay vì xóa chúng vĩnh viễn. 11. Câu chuyện mới rõ ràng... Nhóm trong menu Tùy chọn cho phép bạn
xóa tên của các tài liệu lưu trữ mới được phát hiện trong menu Tệp và xóa danh sách rơi với các giá trị đã nhập trước đó trong các cuộc đối thoại. Ví dụ: các giá trị này bao gồm tên lưu trữ để lưu trữ đường dẫn đối thoại và đường dẫn gán trong hộp thoại trích xuất. Tùy chọn thời gian tệp trong Đối thoại Trích xuất Nâng cao hiện có sẵn cho kho lưu trữ 7z.
13. Trong Cài đặt / Tích hợp / Menu ngữ cảnh, một nhóm các tùy chọn thay thế mới được thêm vào ... Thoại. Các tùy chọn này có thể được sử dụng để loại bỏ hồ sơ trong bối cảnh của cửa sổ WinRAR Lưu trữ và WinRAR qIP lưu trữ. Trạng thái mới của tùy chọn này chỉ áp dụng sau khi bạn bấm OK làm mục Menu Ngữ cảnh và hộp thoại Thiết đặt cha mẹ
của nó. 14. và lệnh có thể được chèn lên đến tên của chương trình trong SFX nhóm thiết lập để chạy chương trình tối đa, giảm thiểu hoặc ẩn cửa sổ. Ví dụ: Thiết lập .exe 15. Bạn có thể chỉ định một biểu tượng độ phân giải cao bổ sung cho mô-đun SFX. Nếu có logo như vậy, mô-đun SFX sẽ thay đổi quy mô và hiển thị nó ở chế độ Windows DPI cao, cung
cấp chất lượng hiển thị tốt hơn so với kích thước của logo tiêu chuẩn. Để xác định logo này, sử dụng logo độ phân giải cao SFX trong hộp thoại SFX advanced options. Trong chế độ hàng lệnh, thêm một chuyển đổi thứ hai -iimg để cài đặt một biểu tượng độ phân giải cao. Kích thước tệp PNG độ phân giải cao được đề xuất là 186×604 pixel. 16. Nếu kho
lưu trữ hiện đang mở trong vỏ WinRAR đã được gỡ bỏ hoặc di chuyển bởi một chương trình khác, WinRAR sẽ hiển thị lưu trữ ở phía trước của tên trong tiêu đề cửa sổ. Cũng nhấp nháy tiêu đề cửa sổ và nút thanh tác vụ. 17. Tùy chọn thông tin đầy đủ trong báo cáo đối thoại đổi tên thành Headsers và kết quả. Bây giờ nó cũng cho biết thêm headbands
của các cột báo cáo ngoài các thông tin chung về các tập tin được liệt kê và lưu trữ. 18. Nếu lưu trữ xử lý bắt đầu từ trình đơn ngữ cảnh Windows trong nhiều hệ thống giám sát, winRAR hoạt động và đối thoại sử dụng một màn hình với bối cảnh trình đơn. Trong khi sự hỗ trợ cơ bản của một số màn hình đã có mặt trong các phiên bản mở rộng vỏ cho các
lệnh điều khiển bằng chuột hiện mở rộng đến các hoạt động điều khiển bằng bàn phím và xóa tệp vào kho lưu trữ. 19. Công tắc mới cho phép bạn chọn một màn hình để hiển thị thao tác WinRAR'lt và đối thoại trong chế độ dòng lệnh. Sử dụng -imon1 cho tiểu học và -imon2 cho màn hình phụ. Ví dụ, WinRAR x -imon2 arcname sẽ bắt đầu khai thác trên một
màn hình phụ. Nó chỉ hoạt động trong chế độ dòng lệnh và không ảnh hưởng đến đồ họa tương tác inteface WinRAR cũng như giao diện điều khiển RAR. 20. Switch-idn ẩn tên thoát lưu trữ trong lưu trữ, khai thác và một số lệnh khác trong giao diện điều khiển RAR. Các thư khác và tổng tỷ lệ phần trăm không bị ảnh hưởng. Bạn có thể sử dụng chuyển đổi
này để giảm sự lộn xộn trực quan và giao diện điều khiển đầu ra trên không khi lưu trữ hoặc lấy rất nhiều tập tin nhỏ. Các hiện vật trực quan nhỏ, chẳng hạn như chỉ báo tỷ lệ phần trăm, viết lại vài ký tự thông báo lỗi cuối cùng, có thể có -idn. 21. Cựu chuyển đổi -im - hiển thị thêm thông tin thay đổi để -idv - hiển thị một đầu ra tiết cho sự nhất quán với giao
diện điều khiển RAR-id'c, d, p, q ' tùy chọn kiểm soát tin nhắn và tránh một cuộc xung đột tên tiềm năng với chuyển đổi -imon mới. Trong khi WinRAR vẫn nhận ra cả -im và -idv, hỗ trợ có thể bị loại bỏ trong tương lai. 22. Bạn có thể thêm biến %arcname % bổ sung vào tên hồ sơ nén. Biến này sẽ được thay thế bằng tên thực tế của kho lưu trữ. Điều này có
thể tiện dụng khi được sử dụng với tùy chọn Hồ sơ Thêm vào menu Ngữ cảnh. Ví dụ, bạn có thể tạo một hồ sơ nén và đặt tên của nó trên Thêm vào %arcname để hiển thị nó với tên tệp thực tế trong menu ngữ cảnh. 23. Trong cửa sổ Thông báo Chẩn đoán, bạn có thể dùng lối tắt bàn phím Ctrl-C và Ctrl-Ins để sao chép nội dung của bảng tạm. 24. Thêm
văn bản được cho phép trong khay biểu tượng gợi ý trước khi văn bản dài bị cắt ngắn. Ngoài ra, văn bản này bây giờ là cắt ngắn ở giữa dòng, do đó cả hai loại lệnh và tỷ lệ phần trăm hoàn thành vẫn còn hiển thị. 25. Trong trường hợp cài đặt sạch, nếu không có cấu hình nén của phiên bản trước, Trường Lưu trữ Không nén trong các cấu hình nén được
xác định trước mới được đặt thành: .rar .. Zip.. cab .7z .ace.arj.bz2 .bz2 .gz .lha s.lzh s.taz.tgz.xz.txz Bạn có thể thay đổi trường này và lưu giá trị sửa đổi để nén cấu hình sau này. Các phiên bản trước đã đặt trường này trống để cài đặt sạch. 26. Lịch sử của đường dẫn đích trong cuộc đối thoại truy xuất xử lý các đường dẫn như một 'cha' và một 'thư mục'
như cùng một đường dẫn và chỉ hiển thị một mục nhập 'thư mục'. Trước đây, họ đã giữ hai kỷ lục trong lịch sử. 27. Tùy chọn Enable Itanum GUI được lấy ra, và nén dòng lệnh Mci và chuyển đổi được lấy ra. Tối ưu hóa nén itanium hành quyết không còn được hỗ trợ. WinRAR vẫn có thể giải nén lưu trữ hiện có bằng cách sử dụng Itanium của thẳng. 28.
Sửa lỗi: (a) Khóa, Bình luận và Bảo vệ lệnh không thể được áp dụng trực tiếp cho một số tài liệu lưu trữ được chọn trong danh sách tệp WinRAR; b) Quá trình lưu trữ SFX đã không dừng lại sau khi kiểm tra windows 10 đã được hoàn thành, nếu Kho lưu trữ bao gồm các lệnh Setup và SetupCode, không bao gồm lệnh TempMode và chương trình thiết lập
trong hơn 8 phút; c) Cấu hình nén với Biểu tượng trong tên hồ sơ không thể được gọi từ trình đơn ngữ cảnh Explorer. WinRAR sẽ cung cấp cho một thử nghiệm miễn phí trong vòng 40 ngày theo mặc định, Sau 40 ngày mở các tập tin nén, hoặc nén các tập tin với WinRAR bạn sẽ nhận được một thông báo dùng thử miễn phí 40 ngày như hình dưới đây,
nhưng có thể tiếp tục sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế  Để thuận tiện hơn, bạn có thể tải về WinRAR mới nhất và sử dụng chìa khóa dưới đây: Sau khi cài đặt WinRAR trong máy tính, mở WinRAR, kéo các tập tin rarreg.key thả trong WinRAR Sẽ hiển thị thông báo Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn!. Tại thanh menu, đi đến winrAR của → xem nếu
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